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30. jún je za dverami... 
 
 

 
 
 

...a prázdniny sa blížia 

Zamyslenie na úvod 
Milí čitatelia! 
 
... a 30. jún je za dverami... 
No skôr ako budeme počuť posledné zvonenie v tomto školskom 
roku, čaká nás ešte veľa práce, veľa úsilia na opravu známok, ale aj 
príjemne strávené posledné dni vyplnené spoločnými školskými 
výletmi. 
Aj toto číslo časopisu v tomto školskom roku je už posledné.          
Je  to neklamný znak blížiacich sa prázdnin. 
Dní naplnených oddychom, pohodou, spoznávaním nových miest či 
kamarátov. 
Sú teda pred nami dva mesiace prázdnin. 
Prajem vám, aby ste čo najlepšie ukončili tento školský rok, aby ste 
si oddýchli a s novými silami a s radosťou opäť v septembri nastúpili 
do školy. 
Deviatakom prajem, aby sa im darilo v ich ďalšom štúdiu na 
stredných školách. 
A na záver... 
DOVIDENIA  V SEPTEMBRI! 
                                                                           p. učiteľka Kubríková 
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                                      Zábavný kútik 
Uhádneš? 
 
Je to farebné a je to pod zemou. Čo je to? 
 Je to modré a skáče to po stromoch. Čo je to? 
 
Aký je rozdiel medzi slnečníkom a mesačníkom? 
 Prečo nosí blondínka na bruchu okuliare? 
 
Prečo sa lienka nedostala na vysokú? 
 Čo vznikne, keď skrížime pitbula a kóliu? 
 
Prečo sa blondínka plazí v obchode po zemi? 
 Prečo slimák nemôže bežať? 
 
 
Domino 
Domino sa skladá z hracích kociek, na ktorých je zobrazený vždy pár 
čísel od 0 do 6. V hlavolame domino sú kocky rozmiestnené 
nepravidelne a bez svojich obrysov. Vašou úlohou je správne 
nakresliť obrysy kociek tak, aby sa každý pár v hlavolame vyskytoval 
iba raz.   
 
2 2 2 2 0 

3 1 1 1 3 

0 0 3 3 2 

1 1 0 0 3 

 
                                                    

 
 

                                                           Pripravili Majo a Marko  

Zábavný kútik 
Sudoku 
 
7  5  6  8   
6    5 1  2  
  2 7  4 9 6 5 
    7   9 8 
 6      7  
9 5   8     
4 2 3 5  9 6   
 9  6 4    2 
  6  2  1  9 
 
Logické úlohy a hádanky 
 
Loptička v jame 
Malému chlapcovi spadla do úzkej hlbokej rúry pingpongová 
loptička. Rúra bola len o niečo širšia ako loptička, teda rukou ju 
vytiahnuť nemohol.  
Ako ju dostane von? 

                                                          
Nahraď písmená číslicami /rovnaké rovnakými, rôzne rôznymi/ tak, 
aby vyznačené matematické operácie boli pravdivé. 
 
ABCB  -  DEFC  =  GAFB 
   :                +               - 
    DH  x       AB  =      IEI 
––––––––––––––––––––––– 
GGE  +  DEBB  =  DHDG 
 

                                                              Pripravili Macka a Marko
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Zábavný kútik 
Susedia 
Hlavolam Susedia sa skladá z mriežky s číslami. Vašou úlohou je do 
tejto mriežky dokresliť domčeky podľa nasledovného pravidla: 
Čísla v mriežke udávajú, koľko domčekov susedí s daným políčkom 
vodorovne alebo zvisle /nie šikmo/. V jednom políčku môže byť len 
jeden domček. Domček môže byť aj v políčku s číslom 0. 
Pomôcka: Najprv nájdite políčka rohové, okrajové a v poli, ktoré 
jednoznačne určujú pozíciu domov. Ďalej označte okolo čísla 0 polia, 
kde sa dom určite nenachádza.   

 

 
 

Afrika je domovom mnohých zvierat. Niektoré z nich však 
nebývajú v džungli, ale môžeme ich vidieť aj v ZOO a niektoré  
nájdete aj v tejto osemsmerovke /je ich desať/. 
 
N O S O R O Ž E C G 

L V S U P V I H N E 

E D L Z E B R A T P 

V G O R I L A D F A 

E M N P V O F P M R 

S T H Y E N A O U D 

 
 

                                                                  Pripravili Marek a Tixo 

1 3 2 

2           3 2 

1 1 2 

Spýtali sme sa našich učiteľov 
Máte nejaký zaujímavý moment z tohto školského roka, na ktorý tak 
ľahko nezabudnete? 
Mám dva momenty. A síce, úspech a veľkú radosť z druháčikov, 
ktorí získali školský putovný pohár v OĽA a následne sme ako škola 
po tretíkrát obhájili Pohár primátora mesta v OĽA žiakov 1. stupňa 
mestských škôl. 
Druhý moment je veľký úspech malých futbalistov 3. a 4. ročníka, 
ktorým sa konečne podarilo získať Pohár primátora v 11. ročníku 
futbalového turnaja. 
                                                                                           p. riaditeľka 
Veľmi často, dokonca niekedy aj dvakrát denne, chodí do školskej 
knižnice jeden Paťko, ktorý si v knihe cez prestávku poprezerá 
obrázky a hneď si ju príde vymeniť. Keď mu poviem, že niektorý deň 
v škole nebudem, vždy so smútkom v hlase povie: „Ale mne budete 
chýbať.“  
                                                                                 p. uč. Vystrčilová 
Tešíte sa na prázdniny? Chystáte sa niekam toto leto? 
Na prázdniny sa teším. Užijem si trošku radosti s mojimi vnučkami 
a konečne si pre ne nájdem viac času. Oddychovať však veľa 
nebudem, lebo nás čaká rekonštrukcia školy a prístavba ďalšieho 
pavilónu. Asi toto leto zostanem len doma. 
                                                                                          p. riaditeľka 
Ja cítim s deťmi, takže sa prázdnin už neviem dočkať. Konečne sa po 
štyroch rokoch opäť dostanem do Prahy. Môj manžel už naplánoval 
zaujímavý program, takže zase objavím niečo nové a podnetné. 
                                                                                  p. uč. Vystrčilová 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Za rozhovor ďakujú Deňa a Macka
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Poznáme ich? 
 
Tento školský rok to bola už štvrtá fotografia učiteľa, ktorú sme 
uverejnili v našom časopise.  
Tí, ktorí napísali na lístok meno p. uč. Kubríkovej, uhádli. 
Malú odmenu tentokrát získala Eliška Ondrejková z 5.B . 
A tu je ďalšia fotka p. učiteľky z detstva. 
Hádajte, kto je na nej! 
Opäť vhoďte lístok s odpoveďou a s vaším menom, priezviskom 
a triedou do schránky, ktorú už poznáte. 
Odmena čaká na kohosi z vás. 

 
                                                               Pripravili Zuzka a Natálka 

Zažili sme... 
„Do tretice u prezidenta...“ 
V stredu pred veľkonočnými prázdninami sme navštívili Bratislavu. 
Prechádzali sme okolo Prezidentského paláca, prezerali sme si 
hradnú stráž pred palácom. Vtom sme zbadali prichádzať do paláca   
v limuzíne prezidenta SR pána Ivana Gašparoviča. Rýchlo sme 
utekali za ním. Bol milý, príjemný, ja som si s ním podal ruku. Bol to 
pre mňa veľký zážitok, ktorý si budem pamätať veľmi dlho.  
Keďže pán prezident mal nejaké rokovanie, ospravedlnil sa, že sa 
nám nemôže dlhšie venovať. Povolil nám prezrieť si palác zvnútra, 
ale ešte predtým sme sa s ním odfotili. 
Tu je dôkaz...                                                                        Jakub, 5.B 
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Trochu smiechu pre zábavu 
List z tábora: 
„Milí rodičia! Mám sa dobre. Včera sme sa učili boxovať. Strojček 
na zuby, zubnú kefku a pastu i ostatné nepotrebné veci posielam 
domov v balíku.“ 
 
V obchodnom dome ťahá dievčatko mamu za sukňu: 
„Mami, kúp mi tú veľkú spiacu bábiku!“ 
„Tichšie, chrobáčik, to nie je bábika, to je predavačka.“ 
 
Zhovárajú sa dvaja otcovia: 
„Ako to ide tvojmu synovi v škole?“ 
„Už lepšie, ale ešte stále chodím na rodičovské združenia pod cudzím 
menom.“ 
 
„Priznaj sa, kto ti napísal úlohu?“ spytuje sa učiteľka žiačika. 
„Prosím, ja naozaj neviem, bol som veľmi unavený a šiel som skoro 
spať.“ 
 
„Čo sa učíte v škole?“ spytuje sa otec syna. 
„Hľadáme spoločného menovateľa.“ 
„Čo? Ten sa ešte stále nenašiel? Veď sme ho hľadali už vtedy, keď 
som chodil do školy ja.“ 
 
Jurko číta napínavý dobrodružný román. Zrazu sa odpúta od deja 
a pýta sa mamičky: 
„Mamička, keď vyrastiem, budem môcť byť aj ja pirátom?“ 
„Pravdaže,“ automaticky odpovie zaneprázdnená mamička,  
„len sa musíš dobre učiť!“ 

 
 

 
 
 
 

                                                                       Pripravila Zuzka 

Zaujímavosti od A po Z 
Nie všetci a nie rovnako dokážeme byť vždy sústredení na 
vyučovaní. Občas sa niektorým „pritrafí čosi nezvyčajné“ aj počas 
prestávky. 
A tak sa niekedy stane, že v klasifikačnom zázname sa objaví zápis 
označený ako poznámka. 
Niektoré z tohto školského roka vám prinášame aj na tejto strane. 
 
Žiačka počas vysvetľovania a opakovania robila grimasy na 
vyučujúcu a spolužiačky, čím rušila celú triedu. 
 
Žiak vytláčal temperové farby na stoličky spolužiakom, pričom 
zamazal rifle jednému z nich, nepriznal sa, až na nátlak, že príde p. 
riaditeľka.   
 
Žiak brúsnym papierom úmyselne zbrúsil spolužiakovi kožu na krku 
a predlaktí, čím mu spôsobil otvorené rany. 
 
Žiačka si neplní povinnosti týždenníka, ale chodí do bufetu a neskoro 
chodí na vyučovanie.   
 
Žiak vydával na hodine počas opravy diktátu čudné zvuky. 
 
Žiaci roztrhali prinesené predlohy určené k tvorivej práci na 
vyučovaní. 
 
Žiačka sa počas odpovede háda so spolužiačkou, mňauká a vydáva 
zvuky.   
 
Pri odpovedi odmieta komunikovať s vyučujúcou. 
 
Žiak na adresu vyučujúcej používal rôzne gestá a odmietol podať 
vysvetlenie. 

                                                    Pripravili Deňa, Lenka a Natálka 
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Zaujímavosti od A po Z 
Deň matiek 
Druhá májová nedeľa u nás i v ďalších krajinách je vyhradená pre 
všetky matky, maminy, mamičky.  
Korene tohto sviatku siahajú do antického Grécka, kde sa konali 
oslavy na počesť Rhey – matky všetkých bohov. Rimania slávili 
sviatok Matronalia zasvätený bohyni Juno. 
Predchodcom Dňa matiek, aký poznáme dnes, je pravdepodobne 
Mothering Sunday v Anglicku, v 16. storočí venovaný všetkým 
matkám Anglicka. V čase sviatku sa mohlo služobníctvo, ktoré žilo 
v príbytkoch svojich pánov, vrátiť domov k svojim matkám a stráviť 
s nimi deň.  
Najskôr sa tento deň slávil v USA, v Československu to bolo v roku 
1923. V predchádzajúcom režime tento sviatok nahradil 8. marec – 
MDŽ. Tradícia Dňa matiek bola obnovená opäť po roku 1989 a tak 
sa už tradične slávi druhú májovú nedeľu. 
                                                                       Pripravili Zuzka a Majo 
Aj  žiaci z 1.C  pripravili pre svoje mamičky pekné vystúpenia. 

 

Zaujímavosti od A po Z 

 
Prečo máme vysvedčenia? 
Vysvedčenia v tej najjednoduchšej podobe začali vznikať vplyvom 
rozvoja škôl v 16. storočí. Keď žiaci a študenti prechádzali z jedného 
stupňa na druhý alebo do iných škôl, ich noví učitelia chceli mať 
o nich aspoň základnú informáciu o tom, aké štúdium dovtedy 
absolvovali, aké v ňom dosiahli výsledky a aké bolo ich správanie.  
Prvé vysvedčenia preto boli voľnými posudkami, ktoré o žiakoch 
podávali pôvodní pedagógovia ich novým učiteľom. 
V 19. storočí, ako sa upresňovala štruktúra školstva a náplň 
vyučovania, vysvedčenie už podávalo o žiakovi celkový obraz 
hodnotenia jeho jednotlivých školských schopností a obsahovalo aj 
hodnotenie usilovnosti, pozornosti či vonkajšej úpravy písomných 
prác. 
Zdroj: Múzeum školstva a pedagogiky, Bratislava 
 

 
                                                                    Pripravili Lenka a Macka 
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keby niečo... -  vlastná tvorba 
Na cestách, necestách,  Bežím Ti oproti 
do niečích domov,   za hlasom pomoci. 
strácaš sa v mestách   Ja Ťa chcem chrániť 
a v alejách stromov.   a celým srdcom brániť. 
 
   Každý môže ďalej ísť. 
   Mám liek, 
   tak nezúfaj, blázonko, 
   a poisti sa hneď! 
                                                                                          Zuzka, 6.B 

 
 

    
 
    
 
 
                                                         Táňa, 6.B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                           Eliška, 5.B 

Vlastná tvorba 
Ťaviatkova kariéra  /pokračovanie/ 
No na druhý deň hneď dvojka. „Ťažká je škola. Nebaví ma. Nebudem robiť 
nič! Iba jesť, piť a pozerať TV Max.“ A nakoniec zostalo Ťaviatko bez 
práce. Mama Ťava mu dohovárala: „Keby si šlo aspoň ťahať mak alebo 
vyštudovať školu! Ale ty nie! Jedno mydlo denne je ti málo a študovať sa ti 
nechce. V tom prípade odchádzam pracovať ja!“ A tak zostalo Ťaviatko 
chudobné a hlúpe. Zato mama Ťava bola najmúdrejšia v dedine a bola aj 
veľmi bohatá. Ťaviatku to vŕtalo v hlave. Keď mama prišla domov, 
Ťaviatko sa jej opýtalo: „Prečo si taká bohatá a ja také chudobné?“  
„Budem ti dávať polovicu mojich peňazí, ktoré dostanem za mesiac. Takže 
teraz to bude 4500 mydiel.“ To bolo Ťaviatku hej! Nakúpilo si najdrahšie 
oblečenie, ale na knihy ani nepomyslelo. 
Prišli Vianoce a mama Ťava priniesla stromček. Ťaviatko bolo v izbe. 
Navláčilo si tam plno nakúpených vecí. Blížila sa večera.Hneď potom sa 
šlo Ťaviatko pozrieť pod stromček. S očakávaním hádalo najprv len 
hmatom. Bolo tam niečo ploché a tvrdé. „Už viem! Je to značkové 
oblečenie zabalené v škatuli.“ Odbalilo papier a s hrôzou pozrelo na mamu.  
„Veď sú to knihy! Mmmmatematika! Oh, nie! Dejepis pre najmenších! Čo 
je to za hlúposť?!“ A namrzene odišlo do svojej izby. 
„Vstávať!! Do školy!“ 
„Ja do žiadnej nejdem!“ No nakoniec sa muselo podrobiť. Šlo do školy. 
Sadlo si do prvej lavice vedľa Koňa Nafúkanca. Bol naozaj nafúkaný. 
Ťaviatko sedelo pri okne. Kôň si zmyslel, že pri okne chce sedieť on. „Pusť 
ma k oknu!“ 
„A prečo?“ spýtalo sa Ťaviatko. „Som oveľa ušľachtilejší tvor ako ty! 
Preto.“  
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiit!! Do triedy vošla pani Prasaťová /bolo to naozaj múdre 
prasa/. Začalo sa vyučovanie. Dni šli za dňami a Ťaviatko malo čoraz lepšie 
známky. A takto to šlo celých 9 rokov.  
Raz prišla mama Ťava domov. „Zajtra môžem ísť na úrad.“  
„A načo?“ spýtalo sa Ťaviatko. „No predsa kvôli obchodu. Tu máš, postav 
si obchod.“ Na druhý deň začalo Ťaviatko stavať obchod. O dva mesiace 
bol hotový. V ňom samé dobré jedlá. A dokonca aj pre kone. Raz si 
Ťaviatko pomyslelo, že keď chce dobre zarobiť, musí si dať do novín 
reklamu. A znela takto: 
Na známosť sa všetkým dáva, že Ťaviatko samé dobroty predáva! A všetko 
za tie najnižšie ceny... Aj pre kone. 
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Vlastná tvorba 
A prečítal si to aj Kôň Nafúkanec. Vstúpil do širokých dverí a prišiel 
k pultu. Spoznal Ťaviatko. No Ťaviatko ho spoznalo tiež a povedalo: „Ahoj, 
Kôň, to si ty, čo si so mnou sedel v škole.“ 
„Ahoj!“ odpovedal zahanbene. „Čo si dáš?“ pýta sa Ťaviatko. 
„Jeden senný koláč, slamenný hamburger a ovocné koláčiky.“ 
„Bude to 9 mydiel,“ povedalo Ťaviatko. 
No tam vám bol každý deň dlhý rad . A dokonca mal už aj pobočky. Raz 
Ťaviatko prišlo domov. Mama Ťava mala na stole polievku. 
„Ešte pracuješ?“ spýtalo sa Ťaviatko. „Samozrejme,“ odpovedala mama. 
A ďalší deň opäť do práce. A opäť plný obchod zvierat. 
Až teraz bolo Ťaviatko nielen najbohatšie z celej dediny, ale aj 
najmúdrejšie. 
 
Poučenie: 
Kto chce niečo dosiahnuť, musí na tom pracovať. 
                                                                                                  Natálka, 5.B 

 
 
Nič 
 
Nie je nič ľahšieho ako napísať úlohu zo strany nič na tému nič. V našej 2.B 
triede, v škole na Šultétyho ulici si s tým hravo poradíme. Nič je predsa nič. 
Nikto ho nikdy nevidel, nevieme, či je veľké, malé, farebné, voňavé alebo 
možno strapaté.  
No Ulica Škultétyho existuje rovnako ako aj naša škola a v nej 2.B . 
A domácu úlohu treba splniť. 
Niektorí sa možno potešili a nenapíšu nič. Môžu povedať, že sa to nedá. 
Alebo dá?  
Veľké nič je pre nás oddych, sranda a možno aj úľava z toho, že na zajtra 
nemáme naozaj nič. 
/domáca úloha z 1.apríla/ 
                                                                                                Paulínka, 2.B 
 
 
 
 
 
 

Kútik pre najmenších 
Vyfarbi si obrázok 

 
 
Pomôž včielke dostať sa ku kvetu. 

 
                                       Pripravili Lenka a Natálka
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Kútik pre najmenších 
Vyfarbi políčka s bodkami a zistíš, čo sa skrýva na obrázkoch 
a čo tam nepatrí. 

 
 
Vyfarbi si motýľa. 

  
                                                                Pripravili Lenka a Natálka 

Blahoželáme k úspechom 
Biblická olympiáda – OK, KK 
1. miesto družstvo dievčat zo 6.B – N. Mikudová, A. Rybanská, 
                          J. Štrbová – OK, 7. miesto v KK 
Olympiáda v NJ – celoslovenské kolo 
2. miesto Augusta Tobiášová, 7.B 
Čo vieš o hviezdach? – OK, KK 
1. miesto Tibor Kuna, 8.B – OK, úspešný v KK 
Dejepisná olympiáda – KK 
2.miesto Barbara Vašková, 7.B 
„Schneiderova Trnava“ – celoslovenská súťaž ZUŠ – zlaté pásmo v hre na 
klavíri – Natália Paulovičová, 8.A 
TOP talent v prednese - 1.miesto Natália Paulovičová, 8.A 
Hádzaná – KK - 4. miesto družstvo dievčat 
Softenis 
1. miesto Maximilián Mizerák, 6.C 
3. miesto Petra Grznárová, 5.B 
5. miesto Klaudia Jakubičková, 6.B 
Geologická olympiáda –OK  
4. miesto Tibor Kuna, 8.B 
MATBOJ – OK 
5., 7., 8., 10. miesto – zmiešané družstvá 
ŽP očami detí – celomestská súťaž 
1. miesto Barbara Ďurišová, 6.C 
Pytagoriáda – OK 
2. miesto Karolína Šudiová, 4.B 
3. miesto Matej Lepey, 3.B 
Hviezdoslavov Kubín – obvodové kolo 
1. miesto V.M. Čančinová, 3.C, K. Štreicherová, 6.C 
               N. Paulovičová, 8.A, L. Marková, 8.B 
Hviezdoslavov Kubín – OK 
2. miesto Natália Paulovičová, 8.A – postup do KK 
3. miesto Kristína Štreicherová, 6.C 
3. miesto Linda Marková, 8.B 
Street Hockey – školská liga 
2. miesto družstvo chlapcov 
                                                        
Blahoželáme!!! 
                                                                     Pripravili  Tixo a Marek             
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Zo života školy 
Škola v prírode 
Tú tento školský rok absolvovali viaceré triedy 1. stupňa. V dňoch 
30.3. – 4.4.2009 – 3.C, 4.B – Euroland Stará Myjava. 
10.5 – 15.5.2009 – 2.B, 3.B, 4.A – RZ Prašník – Dúbrava. 
18.5 – 23.5.2009 – 3.A – Sebechleby. 
Deň narcisov – 17. apríl 
Podobne ako po minulé roky aj teraz sme sa zapojili do verejnej 
zbierky, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Vyzbierali sme 
a poslali na ich účet 218,31€. 
Deň Zeme – 22. apríl 
V týždni od 20.-24. apríla 2009 sme si aj u nás pripomenuli tento 
deň. Začali sme reláciou pri príležitosti Dňa Zeme a potom to boli 
rôzne aktivity v rámci jednotlivých tried či ročníkov. Vyvrcholilo to 
celé prezentáciou panelov, ktoré si jednotlivé triedy pripravili a ktoré 
sme si mali možnosť všetci prezrieť na školskom dvore. 
Olympiáda v ľahkej atletike 
Bol to už 3. ročník OĽA pre žiakov 1. stupňa. Ako už všetci dobre 
vieme, Putovný pohár primátora mesta nikam ďalej neputoval a opäť 
zostal u nás, za čo patrí všetkým športovcom vďaka.   

 
                                                                    Pripravili Majo a Marko

Zo života školy 
...deväť rokov v našej škole 
Ďalší deviataci onedlho opustia brány našej školy, v ktorej sa naučili 
prvé písmená, naučili sa násobilku či vybrané slová. Zažili určite 
veľa zaujímavých, nezabudnuteľných zážitkov, prežili prvé lásky 
i sklamania... 
A na čo tak ľahko nezabudnú? 
Na čo budú spomínať, čo im utkvelo v pamäti? 
Nech sa páči, prinášame odpovede tých, ktorí sa chceli podeliť 
s vami so svojimi „zážitkami“. 

 
                                                                
Nikdy nezabudnem na deň, keď spolužiačka doniesla do školy 
čerešne a kôstky sme vypľúvali von oknom na okoloidúcich. 
Nakoniec z toho boli pekné poznámky v žiackych knižkách. 
 
Nikdy nezabudnem na deň, kedy sme ja a spolužiak rozbili okno... 
 
Nezabudnem, ako sme boli na pltiach na výlete na Orave. 
                                                                                          žiaci z 9.A 
 
Keď sme išli s jednou p. učiteľkou do mesta a ona si to na polceste 
rozmyslela a odišla preč.     
 
Tiež sa nedá zabudnúť na Venček a hlavne na tie nácviky, na náš 
spevácky výkon, keď sme spievali „Nie sme zlí“ a počula nás celá 
škola + riaditeľňa. 
                                                                                          žiaci z 9.C 
 
Keď sme raz išli do múzea a jednému spolužiakovi nechtiac vyletela 
slina rovno na nohavice p. učiteľky. 
                                                                                          žiaci z 9.B 

 
 

 
                                                                              Pripravili Deňa a Macka
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Spýtali sme sa našich žiakov 

 
Čo si o sebe myslíš? 
Myslím si, že idem za svojím cieľom a chcem to dosiahnuť i keby 
bolo zle, ale mňa musia posúdiť druhí, pretože takto je to ťažké. Asi 
ako každý... som dobrá i zlá... 
                                                                                           Monika, 6.A 
Myslím si, že mám v sebe veľa energie, veľa rozprávam... 
                                                                                          Klaudia, 6.B 
Myslím si, že mi ide dobre škola...                                   Natália, 6.B 
Myslím si, že som v pohode baba, veľmi rýchlo sa spriatelím 
s novými ľuďmi. A mám zmysel pre humor.                  Martina, 7.B 

                                                            
Čo pre teba znamenajú prázdniny? 
Bude sranda! Možnosť tábora a konečne, i keď „len“ dva mesiace, 
pokoj od školy. 
                                                                                         Monika, 6.A 
Stretávanie sa s rodinou, oddych, zábava, voľnosť, môžem sa 
venovať športu.                                                               Klaudia, 6.B 
Žiadna škola, len zábava, výlety. Môžem dlho spať, chodiť na 
kúpalisko, vonku je krásne teplo...                                  Natália, 6.B 
Prázdniny sú pre mňa relax, oddych od učenia, spoznávanie nových 
ľudí a miest. Veľmi sa na ne teším, pretože budem mať viac voľného 
času pre priateľov a rodinu.                                            Martina, 7.B 

                                                                              
                                                               Pripravili Marek a Tixo 

Medzi nami dievčatami... 
Spôsob, ktorým reaguješ na rôzne situácie, ti môže pomôcť odhaliť jednu 
stránku tvojho charakteru. Od tvojej povahy závisí možnosť úspechov, či už 
v oblasti športu alebo voľného času. 
Z možností označ tú, s ktorou sa najviac stotožňuješ. 
 
1. Onedlho budú prázdniny: 
a/ pre mňa je to predovšetkým odpočinok – bez veľkého počtu ľudí, 
b/ budem mať čas pre svojich blízkych, pre svoje záľuby, 
c/ pre mňa je to čas na objavovanie nových miest, už sa čosi organizuje... 
 
2. Blíži sa deň tvojich narodenín: 
a/ chcem prežiť pokojný deň s malým množstvom ľudí, 
b/ budem sa snažiť pripraviť veľkú oslavu pre všetkých kamošov, 
c/ poprosím kamarátku o pomoc, aby dopadla oslava čo najlepšie. 
 
3. Milujem zvieratá: 
a/ páči sa mi pes, je milý, hravý, ale len v dome iných, 
b/ milujem kone, pokiaľ možno divoké a na slobode, 
c/ páči sa mi pes, ktorý je verný, aj keď mi to zaberie veľa času a musím 
s ním chodiť von. 
 
4. Vyberám si medzi rôznymi druhmi hudby: 
a/ uprednostňujem klasiku, 
b/ milujem slovenských spevákov, 
c/ môže byť čokoľvek, počúvateľné, optimálne na tanec. 
 
Vyhodnotenie: 
Prevažujú odpovede A: Tvoj spôsob života charakterizujú pokoj 
a jednoduchosť. Svoj čas a námahu venuješ veciam, ktoré ťa zaujímajú. Zdá 
sa, že si predurčená na individuálnu aktivitu, ktorá ti dovolí rozmýšľať 
a konať bez náhlenia. 
Prevažujú odpovede B: Pre teba je nevyhnutný život v skupine. Máš veľkú 
chuť žiť spoločne. Nemáš predpoklady byť líderkou, ale ako jednoduchý 
člen nie si zabudnutá a si aktívna. 
Prevažujú odpovede C: Máš veľkú dôveru v seba samu, vieš vziať na seba 
zodpovednosť. Si otvorená pre akúkoľvek  ponuku, máš rada dobrodružstvo. 
                                                                               Pripravili Deňa a Zuzka 
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EKO okienko 
Školská /domáca/ recyklácia papiera 
Za každým novým papierom stojí zničenie niečoho krásneho 
a užitočného. Ide o stromy. Na výrobu papiera treba veľa ton dreva. 
Na ochranu stromov vynašli spôsob recyklácie. Z použitého papiera 
sa vyrába nový – recyklovaný. Z jedného kilogramu starého papiera 
recykláciou ušetríme plochu 0,1m2 storočného lesa. Jedna tona 
zberaného papiera ušetrí 17 stromov a 500 kWh elektrickej energie. 
Našou prácou sme chceli zistiť, či sa dá recyklovať aj v škole, doma 
a čo z toho vznikne. Našou úlohou bolo: 
1. z papierových obalov z vajíčok alebo z novinového papiera 
vyrobiť nový papier, 
2. z nového, recyklovaného papiera vyrobiť pozdravy, rámiky alebo 
len tak, čo koho napadne a tak prebádať samotnú recykláciu. 
 
Pomôcky a materiál: 
Novinový papier, papierový obal z vajíčok, miska, škrob, drevený 
rám so sitkom, hubka, mixér, valček na cesto, žehlička, pijak, handra, 
farba, listy, sušené kvety. 
 
Postup: 
1. Papierový obal z vajíčok, novinový papier natrháme a vložíme ho 
do nádoby s vodou. Rukami hmotu roztlačíme. 
2. Hmotu neskôr rozmixujeme. Čím je hmota jemnejšia, tým hladší 
bude papier. 
3. Ak chceme mať farebný papier, môžeme pridať farbivá. Napr. na 
prášok rozdrvenú kriedu, temperu alebo aj červenú mletú papriku. 
4. Keď vyrábame darčeky pre najbližších, môžeme pridať aj 
vylisované sušené kvety.  
5. Kvety si poukladáme na sieťku a na vrch prikladáme hmotu. Na 
hmotu položíme noviny a valčekom alebo špongiou zľahka prejdeme, 
aby sa voda vytlačila. 
6. Po vytlačení vody si noviny vymeníme. Hmotu obrátime, na vrch 
položíme ďalšie noviny a žehličkou po nich prejdeme. Hotový papier  

EKO okienko 
necháme aj týždeň sušiť. Nemusíme použiť žehličku, ale papier bude 
dlhšie schnúť. 
 
Záver: 
1. Školskou /domácou/ recykláciou sa nám podarilo vyrobiť viaceré 
papierové listy – obrázky. 
2. Lepšie výsledky sme mali pri druhej recyklácii, ktorá nám išla 
rýchlejšie a obrázky boli krajšie. 
3. Najťažšie bolo sušenie obrázkov, ktoré záviselo od množstva 
vytlačenej vody. 
4. Nezaťažené obrázky sa sušili rýchlejšie, ale menili svoj tvar. 
5. Na vysušené výrobky sa dá písať ceruzkou, perom, ale najlepšia je 
fixka. 
6. Z hmoty sme vyrobili rôzne obrázky, tvary, ale išlo nám 
predovšetkým o vyskúšanie si samotnej recyklácie papiera. 
7. Vlastná recyklácia v školských podmienkach nás presvedčila, že 
použitý papier treba odovzdávať do zberu /žiaľ, už to neplatí/. 
                                                           Deti z krúžku Malí prírodovedci 
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Zo školských správ 
Aj v poslednom čísle časopisu vám prinášame stručný prehľad 
udalostí za uplynulé dva mesiace. 
 
Marec: 
- lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka – Donovaly, 
- Biblická olympiáda – OK /dekanátne/, 
- Hviezdoslavov Kubín – ŠK, 
- Olympiáda v NJ – celoslovenské kolo, 
- Čo vieš o hviezdach – OK, 
- Dejepisná olympiáda – KK, 
- Týždeň školských knižníc, 
- exkurzia – hvezdáreň vo Veľkých Bieliciach – 9.r., 
- exkurzia – Trenčín, Piešťany – 6.B, 6.C, 
- výchovný koncert s témou proti šikanovaniu, 
- celoslovenské testovanie žiakov 9.roč., 
- 28. marec – Deň učiteľov – ocenenia. 
 
Apríl: 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- Týždeň hlasného čítania, 
- Matematická olympiáda – OK, Pytagoriáda, 
- ŽP očami detí – vyhodnotenie súťaže, 
- interaktívny program – historický šerm, 
- Geologická olympiáda –  OK, 
- Biblická olympiáda – KK, 
- Deň narcisov – relácia + finančná zbierka – 218,31€ 
- hodnotiaca pedagogická rada – 3. štvrťrok, 
- Deň Zeme, 
- triedne rodičovské združenia, zasadnutie RR, 
- Slávik Slovenska, 
- OĽA, 
- Čo vieš o hviezdach – KK, 
- exkurzia – Banská Štiavnica – 6.A, 7.A . 

                                                                       Pripravila p. učiteľka 

Z redakčnej  pošty 
 

Toto bolo posledné číslo ČAS-u na oddych v tomto školskom roku. 
Veríme, že sme vám vždy priniesli trochu zábavy, ale aj poučenia, že 
ste si v každom čísle našli niečo zaujímavé, čo vás upútalo 
i pobavilo. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do časopisu svojimi prácami, tým, 
ktorí boli ochotní odpovedať na zvedavé otázky našich redaktorov, 
tým, ktorí sa zapájali do súťaží, či už tej „fotografickej“ /budeme 
v nej pokračovať aj budúci školský rok/ alebo dejepisnej. 
Od septembra budeme opäť pracovať na ďalších číslach a privítame 
od vás každý dobrý nápad i vlastnú tvorbu. 
Veríme, že nám zostanete verní aj od septembra. 

 
Prajeme všetkým krásne letné prázdniny! 
                                                                                    Redakčná rada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oznam: 
26. júna 2009  sa uskutoční výstava domácich miláčikov spojená 
s ocenením toho naj... Bližšie informácie sa dozviete včas – budú vyvesené 
na nástenke. 
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Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Zahrabané pastelky. 
Veverička v montérkach. 
Asi taký ako medzi denníkom a nočníkom. 
Lebo zistila, že má slepé črevo. 
Lebo mala iba sedem bodov. 
Psa, ktorý keď vám odhryzne ruku, tak zabehne po pomoc. 
Lebo hľadá nízke ceny. 
Lebo by mu viali oči. 
Domino 

 
Logické úlohy a hádanky 
Loptička v jame 
Do rúry treba naliať tekutinu. Na jej hladine bude loptička plávať. 
Nahraď písmená číslicami tak, aby vyznačené matematické operácie boli 
pravdivé. 
3808 – 1450 = 2358 
  :          +           - 
 17   x     38  = 646 
–––––––––––––––   
224 + 1488 = 1712 
Susedia 
1 3 2 
2 3 2 
1 1 2 
 
1 1 2 
0 3 1 
1 0 2 
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